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การแยกนํา้ มันมะพร้ าวสกัดเย็นบริสุทธิ์จากนํา้ กะทิด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
Virgin cold-pressed coconut oil separation from coconut milk using refrigerated centrifuge
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บทคัดย่ อ
นํ ้ามันมะพร้ าวสกัดเย็นบริ สทุ ธิ์ (Virgin cold-pressed coconut oil, VCO) ประกอบด้ วย กรดไขมันสาย

ปานกลาง (medium-chain fatty acids) ที่อิ่มตัวในปริ มาณสูงถึง 60 เปอร์ เซ็นต์ เช่น กรดลอริ ค (คาร์ บอน 12
อะตอม) 48-52% กรดคาปริ ค (คาร์ บอน 10 อะตอม) 6.7 % และกรดคาปริ ลิค (คาร์ บอน 8 อะตอม) 7.8% ซึง่
สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นพลังงานได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเข้ าสูร่ ่ างกาย ถูกดูดซึมและเผาผลาญได้ ดี การทดลองนี ้ศึกษา
กรรมวิธีการแยกนํ ้ามันมะพร้ าวออกจากกะทิจากสถานะของเหลว กะทิถูกทําให้ แข็งตัวก่อนการสกัดนํ ้ามันมะพร้ าว
เพื่อให้ เกิดการรวมตัวของไขมันในกะทิ ณ อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ที่ เวลา 0, 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง นําไปเหวี่ยง
แยกด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ความเร็ วรอบ 7,000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 50 นาที กะทิถกู แบ่งได้ เป็ น 3 ชัน้ คือ ชันบนเป็
้
นนํ ้ามันมะพร้ าวบริ สทุ ธิ์ ชันกลาง
้
คือ ชันครี
้ ม และชันล่
้ าง
คือ นํ ้าเปรี ย้ ว พบว่า กะทิที่แช่แข็งเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้ามันมะพร้ าวสูงที่สดุ คือ 26.25 และร้ อยละ
ผลได้ ทงหมด
ั้
95.74 % การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเหวี่ยงแยกมันมะพร้ าวด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุม
อุณหภูมิ ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งกัน คือ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียส พบว่าที่ 15 และ 20 องศาเซลเซียส ไม่สามารถแยก
นํ ้ามันมะพร้ าวได้ จึงนํา มาเหวี่ยงแยกที่ 26 องศาเซลเซียสซํ ้าอีกครั ง้ พบว่าได้ ปริ มาณเปอร์ เซ็นต์นํา้ มันมะพร้ าว
32.85 เท่ากัน และ ร้ อยละผลได้ ทงหมด
ั้
98.82% และ 97.45% ตามลําดับ

ABSTRACT
Virgin cold-pressed coconut oil (VCO) is composed of approximately 60 % saturated mediumchain fatty acids (MCFAs) of total oil such as lauric acid acid (C-12,48-52%), carpic acid (C10,6.7%)and caprylic acid (C-8,7.8%) It is rapidly converted into energy after intake. It is absorbed and
catabolized in human body very well. The suitable process for separating VCO from coconut milk was
studied. Coconut milk was frozen before VCO separation to obtain fat aggregation at -30 oC for 0, 2, 4
and 6 h. After that it was centrifuge at 26 oC and 7,000 rpm for 50 min.The coconut milk was separated
into 3 layers top layer was VCO, medium layer was cream layer and bottom layer was water from
coconut milk. Frozen coconut milk for 2 h provided the highest VCO of 26.25% and total yield of
95.74%. The suitable temperature used in refrigerated centrifuge for VCO separation was also studied.
Coconut milk was centrifuged at the different temperature of 15 oC, 20 oC and 26 oC. It revealed that
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centrifuging at 15 oC and 20 oC couldn’t provide VCO separation. Re-centrifugation, at 26 oC was
applied. The result showed that both temperature provided 32.85% VCO and 98.82 and 97.45% total
yields, respectively.
Key Words: Virgin cold-pressed coconut oil, medium-chain fatty acid (MCFAs), lauric acid
e-mail address: K_Mantana@hotmail.co.th

คํานํา

นํ ้ามันมะพร้ าวบริ สทุ ธิ์ (Virgin coconut oil) คือนํา้ มันที่ได้ จากการสกัดแยกนํา้ มันจากเนือ้ ผลของลูก
มะพร้ าว (Cocos nucifera L.) ซึง่ เป็ นพืชในตระกูลปาล์ม และได้ มีกระบวนการสกัดแยกจากเนื ้อมะพร้ าวโดยไม่
ผ่านกระบวนการที่ใช้ ความร้ อนสูง และไม่ผ่านกระบวนการแปรรู ปทางเคมี เรี ยกว่า นํ ้ามันมะพร้ าวสกัดเย็น (coldpressed coconut oil) ประกอบด้ วย กรดไขมันขนาดปานกลาง (medium chain fatty acid) ที่อิ่มตัวในปริ มาณสูง
ได้ แก่ กรดลอริ ค คาร์ บอน 12 อะตอม 47.5% กรดคาปริ ค คาร์ บอน 10 อะตอม
ถึง 60 % ของกรดไขมันทังหมด
้
6.7% และกรดคาปริ ลิค คาร์ บอน 8 อะตอม 7.8% ซึง่ เมื่อกรดลอริ กเข้ าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนเป็ น โมโนลอริ น
สามารถยับยังไวรั
้ ส แบคทีเรี ย เชือ้ รา และยีสต์ กรดไขมันที่มีสายยาว (long chain fatty acids) จะถูกสะสมใน
เนื อ้ เยื่อ รอการย่อยสลายจากเอนไซม์ ที่ผลิตจากตับ นอกจากนี พบกรดลอริ
้
คในนํา้ นมแม่ ซึ่งเป็ นปริ มาณเพี ยง
พอที่จะป้องกันทารกจากการติดเชือ้ การเจ็บป่ วย และช่วยในการรับสารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าในสภาวะปกติทวั่ ๆ ไป
(Marina et al., 2009) นํ ้ามันมะพร้ าวเป็ นนํ ้ามันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค เพราะนํ ้ามัน
มะพร้ าวช่วยกระตุ้นเมตาบอลิสซึม ซึง่ ทําให้ โมเลกุลของนํ ้ามันมะพร้ าวมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของนํ ้ามันอื่นๆ จึงถูก
ย่อยได้ เร็ วโดยจะผ่านจากกระเพาะไปยังลําไส้ จนเกิดการสร้ างพลังงานที่ตบั ขึ ้นและร่ างกายสามารถนําไปใช้ เป็ น
พลังงานทันที แทนที่จะสะสมเป็ นอาหารสํารองในรู ปของไขมันที่ไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่ างกาย ในส่วนของ
งานวิจยั นี ้ ศึกษาการแยกนํ ้ามันมะพร้ าวสกัดเย็นบริ สทุ ธิ์จากนํ ้ากะทิด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ โดย
กะทิถูกทําให้ แข็งตัวก่อนการสกัดนํ ้ามันมะพร้ าวแล้ วจึงทําลายอิมลั ชั่นด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ด้ วย
สภาวะที่เหมาะสม เพื่อรักษากลิ่นและคุณภาพความใสของนํา้ มันมะพร้ าวสกัดเย็นให้ ใกล้ เคียงกับธรรมชาติมาก
ที่สดุ
1

0

0

อุปกรณ์ และวิธีการ

การคัน้ กะทิสด
นํามะพร้ าวห้ าวผ่าซีกขูดด้ วยเครื่ องขูดอัตโนมัติ จนได้ เป็ นเนื ้อมะพร้ าวขูด 1 กิโลกรัม หลังจากนันคั
้ นกะทิ
้
สดจากเนื ้อมะพร้ าวที่ได้ ด้ วยเครื่ องคันกะทิ
้
อตั โนมัติ โดยไม่ผสมนํ ้าจะได้ กะทิเข้ มข้ น
การทดสอบการแข็งตัวของกะทิท่ เี วลาต่ างๆ
นํากะทิแบ่งใส่ขวดพลาสติกสําหรับปั่ นหวี่ยง เป็ น 4 ส่วนเท่ากัน จํานวน 4 หลอด แช่แข็งภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 0, 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง เพื่อให้ เกิดการรวมตัวของไขมันในกะทิ
การทดสอบกลิ่นของกะทิท่ คี วบคุมที่ช่ ัวโมงต่ าง ๆ
ทําการทดสอบกลิ่นด้ วยการดมกลิ่นของกะทิที่แช่แข็ง ณ อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เมื่อครบชัว่ โมง 0, 2,
4 และ 6 ชัว่ โมง ก่อนเข้ าเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
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การปั่ นแยกนํา้ มันมะพร้ าวด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
ปั่ นแยกนํ ้ามันมะพร้ าวจากกะทิด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงแยกสาร (Sorvall RC 26 Plus) ขนาดของโรเตอร์ คือ
SLA 1500 ที่ความเร็ ว 7,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 50 นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ 26 องศาเซลเซียส ตลอดการ
ทดลอง
การทดสอบการแยกชัน้ ของกะทิเมื่อปั่ นเหวี่ยงที่อุณหภูมิต่างๆ ด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
กะทิที่แช่แข็งที่ -30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง นําไปเหวี่ยงแยกด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุม
อุณหภูมิ ภายใต้ อณ
ุ หภูมิต่างๆ คือ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียส ที่ความเร็ ว 7,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 50
นาที โดยที่ อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส ต้ องทําการปั่ นเหวี่ยงซํ ้าอีกครัง้ ที่ 26 องศาเซลเซียส ณ ความเร็ ว
7,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 50 นาที
ทดสอบการคืนรู ปของนํา้ มันมะพร้ าวหลังการแช่ เย็น
ศึกษาการเปลี่ยนคืนรู ปจากของแข็งเป็ นของเหลวของนํ ้ามันมะพร้ าวสกัดเย็นหลังให้ ความเย็นที่อณ
ุ หภูมิ 9
องศาเซลเซียส ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง ทําให้ เกิดการคืนรู ปโดยการตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส ภายใน
เวลา 2 ชัว่ โมง
ปริมาณความชืน้
ศึกษาปริ มาณความชื ้นในกากมะพร้ าวด้ วยวิธี AOAC (1990)

ผลการทดลองและวิจารณ์
เวลาที่เหมาะสมต่ อการแข็งตัวของกะทิเพื่อสกัดนํา้ มันมะพร้ าวบีบเย็น
กะทิถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นแข็ง ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ -30 องศาเซลเซียส ที่ เวลา 0, 2, 4 และ 6
ชัว่ โมง เพื่อให้ เกิดการรวมตัวของไขมัน ลักษณะของกะทิหลังการแข็งตัวแสดงดัง Table1 ปรากฏว่า ที่เวลา 0 ชัว่ โมง
กะทิจะเป็ นของเหลวสีขาวขุ่นและมีความหอมละมุนของกะทิ ส่วนที่เวลา 2, 4 และ 6 ชัว่ โมง กะทิมีสีขาวขุ่น และ
เริ่ มแข็งตัวเพิ่มขึ ้น ตามลําดับ ส่งผลให้ ระดับความหอมของกะทิลดลงเมื่อเทียบกับที่เวลา 0 ชัว่ โมง และพบว่าในช่วง
การแช่แข็ง 2 ชัว่ โมง กะทิมีลกั ษณะกึง่ แข็งกึง่ เหลวและมีระดับความหอมปานกลาง จึงเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ
ในการเหวี่ยงแยก
Table 1 Characteristics of coconut milk frozen at -30 ° C at various time
Time (h)
0
2
4
6

Characteristics of coconut milk
Coconut milk is a liquid. The gentle aroma of fresh coconut milk.
Coconut milk is become to solids by coagulation of the outer tube, the liquid in the
middle and gentle aroma of fresh coconut milk.
Coconut milk coagulation of solid and moderate fragrance.
Coconut milk coagulation is very solid and a little aroma.

นํากะทิ ณ เวลาต่างๆ ไปปั่ นเหวี่ยง เพื่อแยกนํ ้ามัน ด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (refrigerated
centrifuge) ที่อณ
ุ หภูมิที่ 26 องศาเซลเซียส ความเร็ วรอบ 7,000 ต่อนาที เวลา 50 นาที (Figure1, Table 2)
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Figure 1 The separation of the frozen coconut milk. at 0, 2, 4 and 6 h (Right to left). After using
refrigerated centrifuge
Table 2 Separation of coconut milk after centrifugation through frozen time
Time (h) Virgin cold pressed
Water from
Cream Sediment
coconut oil (%)
coconut milk (%)
(%)
(%)
0
50.62
6.4
1.35
2
26.25
53.75
10.23
5.80
4
25.25
48.75
7.71
5.75
6
25.00
50.62
6.75
5.65

Total yields
(%)
95.74
87.83
88.03

Table 2 พบว่า การปั่ นแยกกะทิที่แช่แข็งที่ 0 ชัว่ โมง กะทิมีการแยกชัน้ 2 ชัน้ คือ ชันบน
้ ครี มขาวมีลกั ษณะ
เนื ้อละเอียดจับตัวกันแน่นและชันล่
้ าง การปั่ นแยกกะทิที่แช่แข็งเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง กะทิมีการแยกชัน้ 3 ชัน้ คือ ชัน้
บนคือ นํ ้ามันมะพร้ าวใสชันกลาง
้
คือ ครี มขาว มีลกั ษณะเนื ้อละเอียดจับตัวเป็ นแผ่น และชันล่
้ างสุด คือ นํ ้าเปรี ย้ ว มี
ปริ มาณ 53.75% ท้ ายหลอดจะพบตะกอนของส่วนที่เป็ นแป้งที่ไม่สามารถละลายนํ ้าได้ และเศษมะพร้ าวขูดที่ปนมา
กับกะทิจึงเกิดการรวมตัวกันกลายเป็ นตะกอน ส่วนการปั่ นแยกกะทิที่แช่แข็งเป็ นเวลา 4 และ 6 ชัว่ โมง กะทิมีการ
แยกชัน้ 3 ชัน้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันกับการปั่ นแยกกะทิที่แช่แข็งเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แต่แตกต่างของส่วนของชัน้
กลาง ครี มขาว มีลกั ษณะแตกกระจายเป็ นแพลอยบนนํ ้าเปรี ย้ วในเวลา 4 และ 6 ชัว่ โมงของการแช่กะทิที่ 0 ชัว่ โมง
ของการแช่แข็งกะทิ กะทิไม่สามารถแยกชันเป็
้ นนํ ้ามันมะพร้ าวได้ หลังจากปั่ นเหวี่ยง (สุคนธ์ ชื่น, 2542) เนื่องจาก
กะทิมีสถานะเป็ นของเหลว เมื่อถูกการเหวี่ยงแยกสารจะไม่สามารถเกาะตัวรวมกันได้ จึงปรากฏเพียง 2 ชัน้ ซึ่ง
แตกต่างจาก ที่ 2, 4 และ 6 ชัว่ โมงของการแช่แข็งกะทิที่มีการแยกชันอย่
้ างชัดเจน กล่าวคือ กะทิที่ผ่านการแช่แข็งจะ
มีประสิทธิภาพในการแยกชัน้ นํ ้ามันมะพร้ าวได้ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์นํา้ มันมะพร้ าวอยู่ที่ 26.25% และร้ อยละผลได้
95.74% ของที่ 2 ชัว่ โมงของการแช่กะทิ และเมื่อทําการคันกะทิ
้
ด้วยเครื่ องคันกะทิ
้
อตั โนมัติอาจไม่สามารถคันกะทิ
้
ได้ 100 % จากเนื ้อมะพร้ าวขูด ดังนันจึ
้ งต้ องมีปริ มาณกะทิที่เหลืออยู่ในกากมะพร้ าว โดยมี %ความชื ้นของกาก
มะพร้ าวอยู่ที่ 55.80%
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อุณหภูมิท่ เี หมาะสมในการปั่ นเหวี่ยงกะทิด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ
เนื่องจากคุณสมบัติของนํ ้ามันมะพร้ าว ที่สําคัญข้ อหนึ่งระบุว่า จะแข็งตัวเมื่อ อุณหภูมิตํ่ากว่า 26 องศา
เซลเซียส จึงได้ ทดลองเพื่อแยกนํ ้ามันมะพร้ าวที่เก็บ ณ อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ตามที่ได้
ทดลองแล้ วจาก Table 1 และ Table 2 มาปั่ นเหวี่ยงแยกนํ ้ามัน ณ อุณหภูมิ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 50 นาที ผลการทดลองแสดงดัง (Figure 2, Table 3)

Figure 2 The separation of coconut milk after using refrigerated centrifugation. At 15, 20 and 26 oC (15
and 20 oC couldn’t provide VCO separation and Re-centrifugation at 26 oC)
Table 3 Separation of coconut milk with using refrigerated centrifuge at various temperatures
Temperature
(oC)
26
20*
15*

Virgin cold pressed
coconut oil (%)

Water from
coconut milk (%)

Cream
(%)

30.47
32.85
32.85

54.76
54.76
58.57

8.91
6.30
4.93

Sediment Total yields
(%)
(%)
4.90
4.85
4.93

99.06
98.82
97.45

* 15 and 20 oC couldn’t provide VCO separation. Re-centrifugation at 26 oC.

ผลการปั่ นเหวี่ยงที่ อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียสของกะทิ พบว่า มีการแยกชัน้ 3 ชัน้ คือ ชันบน
้ คือ
นํ ้ามันมะพร้ าว ในปริ มาณน้ อยมากชันกลาง
้
คือ ครี มขาวเป็ นของแข็งเนื ้อละเอียดและชันล่
้ างคือนํ ้าเปรี ย้ วมีปริ มาณ
58.57% และ 54.76% เมื่อทําการเหวี่ยงแยกสารที่สภาวะข้ างต้ น พบว่า ไม่สามารถแยกชันนํ
้ ้ามันมะพร้ าวได้ ใน
รอบที่ 1 จึง แก้ ไข้ โดยการเหวี่ยงแยกซํ ้า ที่สภาวะ ณ อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ความเร็ ว 7,000 รอบต่อนาที เวลา
50 นาที ซึง่ ได้ ผลการแยกชันที
้ ่ ใกล้ เคียงกับชุดควบคุม (ที่ 26 องศาเซลเซียส) คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์นํ ้ามันมะพร้ าวของ
อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส อยู่ที่ 32.85% และร้ อยละผลได้ 97.45 และ 98.82% ตามลําดับ ดังนัน้ สรุ ป
ได้ วา่ การลดอุณหภูมิให้ ตํ่ากว่า 26 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ กะทิมีความแข็งตัวและไม่สามารถแยกนํ ้ามันมะพร้ าวได้
เพราะคุณสมบัติการแข็งตัวของนํ ้ามันมะพร้ าวจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิตํ่ากว่า 26 องศาเซลเซียส (ณรงค์, 2554) ส่วน
ร้ อยละความชื ้นของกากมะพร้ าว 57.75%
การคืนรู ปของนํา้ มันมะพร้ าวหลังการแช่ เย็น ณ อุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส
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นํ ้ามันมะพร้ าวสกัดเย็นถูกแช่เย็น ณ อุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า นํา้ มัน
มะพร้ าวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นของแข็ง สีขาวขุ่น และยังคงมีความหอมของกะทิ ทําการศึกษาการคืนรู ป
ของนํ า้ มันมะพร้ าวจากสถานะของแข็งเป็ นของเหลว โดยการตังทิ
้ ง้ ไว้ ที่อุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส นํา้ มัน
มะพร้ าว จะค่อยๆ หลอมละลายตัว ภายใน 2 ชัว่ โมง เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี เช่นเดิม เพราะ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นนํ ้ามัน
มะพร้ าวอิ่มตัวสูง จึงเปลี่ยนเป็ นไขเร็ วกว่านํ ้ามันชนิดอื่นเมื่อแช่เย็น และเมื่อวางนํ ้ามันมะพร้ าวที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 25
องศาเซลเซลเซียสนํ ้ามันมะพร้ าวก็จะแข็งตัว (Figure 3)

Figure 3 Regeneration of Virgin cold-pressed coconut oil (VCO) (Left: VCO was liquid at 27-30 oC,
Middle: VCO was solid at 9 oC 24 h, Right: VCO was changing from a solid to a liquid at
27-30 oC within 2 h)

สรุ ป
สถานะของกะทิสดเมื่อผ่านการแช่แข็งจะมีผลต่อการเหวี่ยงแยกสารด้ วยเครื่ องเหวี่ยงแยกสาร เมื่อกะทิมี
สถานะเป็ นของเหลว จะทําให้ เนือ้ ครี มไม่สามารถเกาะตัวกันได้ ดี จึงต้ องเปลี่ยนสถานะของกะทิจากของเหลวเป็ น
ของแข็ ง ในช่ ว งเวลาและอุณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ การเกาะตัว ของกะทิ แ ละการแยกชัน้ ของกะทิ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถแยกชันนํ
้ า้ มันมะพร้ าวออกมาได้ และการควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่ในระหว่างการปั่ นเหวี่ยง
ด้ วยเครื่ องเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ควรใช้ ที่ 26 องศาเซลเซียส เพราะคุณสมบัติของนํ ้ามันมะพร้ าวจะเป็ นของแข็ง
เมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่า 26 องศาเซลเซียส หากตํ่ากว่าอุณหภูมิที่กําหนดจะไม่สามารถแยกนํ ้ามันมะพร้ าวออกจากกะทิ
ได้ เพราะกะทิส่วนใหญ่เป็ นของแข็งทังหมด
้
เมื่อพิจารณาในส่วนของร้ อยละผลได้ ทงหมด
ั้
(Table 2 and Table 3)
ไม่ได้ ค่าร้ อยละผลได้ ทงหมดเท่
ั้
ากับ 100% การเก็บตัวอย่างนํ ้ามันมะพร้ าวในชันบนสุ
้
ดไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้
หมดจึงยังตกค้ างในภาชนะเดิมเพราะเกิดตะกอนฟุ้งกระจายจากชันของครี
้
มอาจทําให้ ผลผลิตมีความขุ่นได้ และไม่
มีความจําเป็ นที่จะต้ องปั่ นเหวี่ยงที่ 15 และ 20 องศาเซลเซียส ให้ ปั่นเหวี่ยงที่ 26 องศาเซลเซียส เพราะเมื่อ
เปรี ยบเทียบความคุ้มทุนต้ องเสียเวลาและค่าไฟในการปั่ นเหวี่ยงเพิ่มอีก 50 นาที เพื่อแลกกับ % นํ ้ามันมะพร้ าวที่
เพิ่มขึ ้นมาเพียง 2% เท่านัน้ ซึง่ ไม่ค้ มุ ค่าในการทดลอง
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